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Inleiding

• Tijdens de informatieavond zijn er drie “ronde tafels” gevormd, om in 
kleinere groepen de dialoog over de transitie visie warmte te starten.

• De deelnemers zijn ingedeeld op basis van woonplaats: 
• Kern De Bilt 

• Kern Bilthoven

• De groene kernen

• De opbrengsten van deze drie ronde tafels worden in onderstaande 
slides weergegeven. 



Uitkomsten kern De Bilt 

• Onderstaande slides geven de antwoorden op de gestelde vragen 
weer voor kern De Bilt. 
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Uitkomsten ronde tafel gesprek De Bilt 

• Veel uitersten in De Bilt (of al energielabel B of nog energielabel G). 

• Sommigen zijn al heel ver met isolatie maatregelen, voor hen is de volgende (laatste) stap lastig om te 
maken omdat deze simpelweg het duurst is. 

• Anderen (vaak met weinig mogelijkheden) hebben steuntje in de rug nodig. Veel jaren ‘30 woningen 
waardoor isoleren lastig (weinig rendabel) kan zijn. 

• Hulp nodig bij isoleren. Richt je op de bewoners die nog geen (isolatie) stappen hebben genomen, hier valt 
op dit moment nog de meeste winst te behalen.

• Er zit een grens aan wat je zelf kunt investeren. Financiële tegemoetkoming is wenselijk.

• Huidige (landelijke) regelingen sluiten niet goed aan bij wat mensen kunnen of willen betalen. Ook zijn 
huidige regelingen vaak inconsistent en veranderlijk, waardoor bewoners “blijven wachten” op een 
passende regeling. 

• Gemeente kan aan zichtbaarheid werken. Maak ook gebruik van het enthousiasme van de inwoners zelf. 
Laat bijvoorbeeld mensen die zelf al veel geïsoleerd hebben aan anderen uit eigen ervaringen uitleggen hoe 
zij het hebben aangepakt; wat valkuilen zijn en wat de voordelen van isoleren zijn.  

• Besteed aandacht aan de psychologische kant van de verandering. Gezamenlijk de wijk mooier maken kan 
bijdragen aan geluk in de wijk. 

• Voor mensen op leeftijd is het een investering die niet terug te verdienen valt. Nadenken hoe hiermee om te 
gaan. 



Uitkomsten kern Bilthoven

• Onderstaande slides geven de antwoorden op de gestelde vragen 
weer voor kern Bilthoven. 
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Uitkomsten ronde tafel gesprek Bilthoven

• Stimuleer als gemeente dat inwoners actief worden en faciliteer d.m.v. financiën 
en kennis. 

• Gebruik ook bewonersinitiatieven. Die kennen de mensen en hebben positie.

• Neem als gemeente de regie, anders lopen we het risico dat de transitie te 
langzaam gaat.

• Focus met name op isoleren omdat er weinig woningen zijn die aan het 
energielabel B voldoen.

• Maak gebruik van de natuurlijke momenten voor renovatie, bijvoorbeeld 
wanneer een huis verkocht is.

• Communiceer z.s.m. over de technische mogelijkheden op basis van de analyse 
richting inwoners.

• Hou rekening met de technologische ontwikkeling van duurzame oplossingen.



Uitkomsten de Groene Kernen

• Onderstaande slides geven de antwoorden op de gestelde vragen 
weer voor de Groene Kernen. 
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Uitkomsten ronde tafel gesprek Groene 
kernen
• Geef als gemeente inzicht in de kosten van het verduurzamen van je huis. Modellen van 

prijsopgave of indicaties van hoe van label E naar B kunnen daarbij helpen.

• Pak eerst het laaghangend fruit, mogelijkheden van verduurzaming die relatief makkelijk 
te realiseren zijn. 

• Maak een helder duidelijk tijdspad naar 2050 wanneer welke stappen te nemen en laat 
het niet leiden door tijdsdruk. Onder druk worden verkeerde beslissingen genomen.

• Bewustwording van verbruik kan nog steeds verbeterd worden. Hoe bewuster men is 
over zijn eigen verbruik hoe zuiniger men ermee om kan gaan. Ook besparing zorgt voor 
CO2 reductie.

• Neem pas een wijkgerichte aanpak aan als echt duidelijk is welke warmtealternatieven 
tegen een redelijke prijs mogelijk zijn in die wijk. 

• Sluit als gemeente de optie waterstof niet te vroeg uit. Laat daarom ook het huidige 
gasnet nog liggen zodat waterstof in de toekomst nog toegepast kan worden.


